
Het glorierijke Kruis 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Eeuwige en Almachtige God, door Maria in de nabijheid 
het Kruis van Jezus, openbaart U ons het unieke mysterie van de 
Verlossing en de Mede-Verlossing. Moge de triomf van het Glorierijke 
Kruis uw liefde doen stralen over de vrijgekochte mensheid die op weg is 
naar zijn herstel. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (54ste boodschap, 31 mei 1958) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 
ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 

Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit de boodschappen van de Vrouwe 
van alle volkeren. 

 Er staat geschreven:  

 Op het moment dat Ze weggaat, zegt de Vrouwe: 

 “Luister, volg het licht.” 

 Ineens ging het licht de kamer uit. Ik zocht het in de andere kamer, 
maar het ging me voor, naar de uitgang van ons huis. Ik liep het achterna, 
de straat op. Het ging me voor naar de Wandelweg. Ineens bleef het 
stilstaan. Ik zocht daar op de grond en toen hoorde ik de stem zeggen: 

 “Wat zoek je?” 

 Ik zag toen de Vrouwe met kruis, aardbol en schapen tussen twee 
wolken staan. Zij stond zelf in een stralende blauwe lucht. Terwijl Zij heel 
langzaam omhoog ging, hoorde ik haar zeggen: 

 “Dit is de plaats van mijn teruggaan naar Hem. Bouwt hier één 
Gemeenschap voor alle volkeren.” 

 Toen kwam er een grote lichtende wolk over haar heen en ik zag haar 
niet meer. Maar terwijl Zij nog als in een waas wegging, omhoog, kwam er 
- ik kan het niet anders uitleggen - in haar plaats een grote Heilige Hostie, 
stralend van licht, heel groot.  



 Uit die Heilige Hostie kwamen drie stralenbundels: in het midden een 
bundel van prachtige kleuren; rechts en links een bundel van prachtig hel 
licht, met aan het uiteinde rechts een kruis en links een duif, maar 
verlicht, geestelijk zou ik zeggen. 

 Dan ging alles heel langzaam weg.  

 - Dit was een fragment uit de boodschappen van de Vrouwe van alle 
volkeren. Wij danken God. 

Tussenzang (Jes. 12, 2-6) 

R./ Uw Kruis Heer, verlicht de wereld. 

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, 
ik hoef voor geen onheil te vrezen. 
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, 
Hij toont zich mijn helper en redder. R./ 

Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam, 
verkondigt de volken zijn machtige daden, 
maakt alom zijn grootheid bekend. R./ 

Zingt luidt voor de Heer, die wonderen deed, 
Iaat heel de aarde het horen. 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, 
want Israëls Heilige woont in uw midden. R./ 

Tweede Lezing (Joh. 19, 16-22, 25-27) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Jezus heeft zijn kruis gedragen tot op het 
einde, want het is van het kruis van lijden dat het glorierijke kruis voort 
moest komen. Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Toen leverde Pilatus Hem uit aan de Joden om de kruisdood te 
ondergaan, en zij namen Hem over.  



 Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats 
heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en 
met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden.  

 Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen 
aanbrengen. Het luidde: “Jezus, de Nazoreeër, de koning van de Joden.” 
Vele Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, 
lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het 
Grieks. De hogepriesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus: “Ge moest er 
niet op zetten: “de koning van de Joden”, maar: “Hij heeft gezegd: Ik ben 
de koning van de Joden.” Pilatus antwoordde: “Wat ik geschreven heb, 
heb ik geschreven.” 

 Dichtbij Jezus’ kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder 
zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: 
“Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw 
moeder.” En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. - 
Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (XIII, p. 107) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In “Leven uit Liefde”, boekdeel XIII, schrijft Marie-Paule: 

 Gisteren heeft Monseigneur Jean ons verlaten om terug te gaan naar 
Rome. 

 Vandaag, wanneer ik terugdenk aan de gesprekken tussen Jean en 
Maria, gedurende deze twaalf dagen gedurende welke het ons mogelijk is 
geweest binnen te gaan in het Plan van God, komt er een hemels parfum 
vrij dat me binnenleidt in het Hart van de Eeuwige Vader. 

 Wat een vrede, wat een zachtheid! 

 Plotseling voel ik de woorden van Jean over mij stromen als goud en 
dan denk ik dat er hiervoor een andere uitleg moet zijn. 



 Onmiddellijk “hoor” ik: “Is het niet het feest van het Glorierijke 
Kruis?” 

 En ik “zie” een KRUIS, niet het zwarte kruis dat verscheen achter de 
Vrouwe van alle Volkeren, maar een gouden stralend kruis, geplaatst op 
de wereld. Wat is dat mooi!    

  - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt deze offeranden 
die wij U aanbieden, door de oneindige verdiensten van de Zoon en de 
Dochter. Moge het goud van de genade dat stroomt van het Kruis dat op 
de wereld staat, schitteren voor uw heerlijkheid en voor het heil van veel 
zielen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst  

LECTOR: “Wanneer ik van de aarde opgeheven zal zijn, dan zal ik al de 
mensen naar mij toetrekken.” 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door de stralende Hostie en 
door onze communie, helpt ons uw weg van het lijden te volgen, om zo 
het ware geluk te kennen. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid, de 
Duif van het licht, onze blik en ons hart op het Glorierijke Kruis gericht 
houden, in vooruitzicht van de oprichting van de Gemeenschap voor alle 
volkeren. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


